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Åben dagsorden 
 
1 Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om opførelse af lethal på 

skateboardbanen Helligdommen 
2 Formidlingscenter Garderhøjfortet 
3 Orientering om møder og arrangementer 
4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
 
Lukket dagsorden 
 
5 Sag på dagsordenen 
6 Sag på dagsordenen 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. september 2012 
 
1  Åbent         Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om opførelse af lethal på 
skateboardbanen Helligdommen 
 
015215-2012 
 
 
Resumé 
Gentofte Kommune har fra Lokale- og Anlægsfonden modtaget tilsagn om støtte til opførelse af en 
prototype på en lethal, der med sin fleksible udformning kan være ramme for en stor variation af 
aktivitetsmuligheder og som kan forene udendørs- og indendørsaktiviteter.  
 
Opførelse af lethallen er budgetteret til 5.000.000 kr. og Gentofte Kommune og Lokal- og 
Anlægsfonden skal hver afholde 2.500.000 kr. af lethallens samlede pris på 5.000.000 kr. 
 
Det foreslås, at Gentofte Kommunes andel af omkostninger til opførelse af lethallen, 2.500.000 
kr., medtages i Gentofte Plan 2013 og at der dermed tilføres yderligere 2.500.000 kr. til udviklingen 
af faciliteter til selvorganiserede.  
 
Baggrund 
Faciliteterne for de selvorganiserede unge på skateboardbanen Helligdommen ved Gentofte 
Stadion skal udvikles og opdateres, så de unge fremover også har gode muligheder for et aktivt 
fritidsliv med bevægelse og idræt.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen i Gentofte Plan 2012, at 
afsætte 7.000.000 kr. fordelt på 2012 og 2013 til udvikling af idrætsfaciliteter til selvorganiserede 
udøvere på Helligdommen, Holmehaven samt i det gamle vandtårn på Ræveskovsvej. 
Efterfølgende undersøgelser viste, at ombygning af Ræveskovsvandtårnet vil være for 
omkostningsfuldt i forhold til antal brugere. Det er derfor besluttet, at vandtårnet udgår af det 
samlede budget.  
 
Det har været et stort ønske fra de unge selvorganiserede at få mulighed for aktiv udfoldelse hele 
året, og opførelsen af en lethal vil give de unge et rum, hvor de kan dyrke deres idræt uanset 
vejret. Projektet betyder samtidig, at Gentofte Kommune, gennem samarbejde med Lokale- og 
Anlægsfonden, vil være del af udviklingen af fremtidens lethaller til både organiseret og 
selvorganiseret idræt samtidig med, at samarbejdet giver et væsentligt økonomisk bidrag til 
projektet med at udvikle Helligdommen. Gentofte Kommunes andel af lethallen, 2.500.000 kr. 
foreslåes medtaget i Gentofte Plan 2013 således at den samlede bevilling til faciliteter til 
selvorganiserede herefter vil udgøre 9.500.000 kr.  
 
Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid vil gennem dialog med brugere og samarbejde med 
rådgivere arbejde videre med udviklingen af området. I efteråret 2012 vil Kultur- og Fritidsudvalget 
få fremlagt en samlet plan for området og den indbyrdes placering af udendørs og indendørs 
faciliteter. 
 
Vurdering 
Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gentofte Kommune, gennem samarbejdet med Lokale- og 
Anlægsfonden, kan skabe et unikt tilbud til unge selvorganiserede. Endvidere vurderes det, at 
området vil være attraktivt for de omkringliggende skoler og institutioner til idræts- og 
bevægelsesaktiviteter i dagtimerne.  
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Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller  
  
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
  

1. At Gentofte Kommunes andel, 2.500.000 kr., til opførelse af en lethal på Helligdommen ved 
Gentofte Stadion indgår i Gentofte Plan 2013.  

2. At Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid arbejder videre med udvikling af faciliteter 
og integrering af lethal til selvorganiserede.  

 
Beslutninger 

Punkt 1-2, anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget 
 
________________________ 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. september 2012 
 
2  Åbent         Formidlingscenter Garderhøjfortet 
 
037318-2012 
 
 
Resumé 

Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra Garderhøjfonden om frigivelse af midler til 
etablering af Formidlingscenteret Garderhøjfortet.  

 
Baggrund 

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede på mødet den 11. august 2010 (pkt. 5) projektbeskrivelsen af 
Formidlingscenter Garderhøjfortet. Projektet består dels af renovering af bygningerne, hvor de 
delvis føres tilbage til deres oprindelige stand, og dels etablering af en række formidlingsaktiviteter 
i og omkring Garderhøjfortet.  

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 13. december 2010 (pkt.17) at indgå en projektaftale 
og en driftsaftale vedrørende Formidlingscenter Garderhøjfortet. Dette indebærer, at Gentofte 
Kommune i fire år, med start i 2012, afsætter 1 mio. kr. årligt til drift af formidlingscentret. 

Partnerskabet Københavns Befæstning (Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og Realdania) er 
bygherrer og finansierer renoveringen med 17 mio. kr.  
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Driftsaftalen er indgået mellem Garderhøjfonden, Experimentarium og Gentofte Kommune, og med 
Experimentarium som driftsansvarlig.  

I løbet af efteråret 2011 blev det klart, at taget på Garderhøjfortet var så utæt, at der skulle skaffes 
ekstra midler til reparation af tagmembranen, inden renoveringen kunne påbegyndes. Realdania 
påtog sig i foråret 2012 at finansiere dette som en ekstraordinær bevilling på 1 mio. kr. udenfor det 
estimerede budget på 17 mio. kr. Projektet planlægges nu, med et års forsinkelse, at åbne i foråret 
2013.   

I forbindelse med udbud af totalentreprenøropgaven har det pga. de indkomne udbud været 
nødvendigt at beskære budgettet både til renoveringen af fortet og etablering af formidlingscenter. 
Endvidere har der været en række fordyrende myndighedskrav vedr. brandsikkerheden. De 
budgetterede udgifter til projektet beløber sig herefter til 19,2 mio. kr.  

Partnerskabet Københavns Befæstning har på denne baggrund bevilget yderligere 500.000 kr. til 
projektet i håb om, at andre af projektets parter ligeledes vil bevilge yderligere midler.  
Projektet har på nuværende tidspunkt en samlet bevilling på 17,5 mio. kr. (foruden den 
ekstraordinære bevilling fra Realdania på 1 mio. kr. til tagmembranen). 
Differencen mellem de budgetterede udgifter og den samlede bevilling udgør således 1,7 mio. kr., 
hvoraf 1 mio. kr. vedrører indretning af formidlingscentret. 

Der er modtaget en ansøgning fra Garderhøjfonden om at frigive indeværende års afsatte 
driftstilskud på 1 mio. kr. til indretning af formidlingscenteret. 
Som en uddybning til denne ansøgning er modtaget en liste med de formidlings- og 
udstillingsaktiviteter, der pt. ikke er midler til. På listen er udstillingsaktiviteterne angivet i prioriteret 
rækkefølge i forhold til hvilke, der forventes at have størst betydning for at opnå det ønskede 
besøgstal: 
 
 

1. Indretning af køkken med gammelt renoveret brændekomfur, som kan give et billede af 
soldaternes forhold år 1912: 150.000 kr. 

2. Indretning af et soverum år 1912 med køjer m.v.: 110.000 kr. 
3. Aktiviteten Cykelordonansen: 250.000 kr. 
4. Inventar, borde, stole til informations- og madpakkearealer m.m: 100.000 kr. 
5. Skranke og garderobeskabe til ankomstarealer: 140.000 kr. 
6. Aktiviteten Biografen: 250.000 kr. 

 
Såfremt Gentofte Kommune bevilger hele det ansøgte beløb, vil der fortsat mangle 0,7 mio. kr. til 
bygningsrenovering. Dette beløb vil projektet søge finansieret ved enten en yderligere ekstra 
bevilling fra Partnerskabet eller sponsorater.   
 
Vurdering 
Det vurderes, at projektet er reduceret på en hensigtsmæssig måde i forhold til det budgetterede 
beløb, således at formidlingscenteret kan åbne foråret 2013 dog med færre aktiviteter end planlagt. 
 
Experimentarium beskriver i rapporten dateret 16. januar 2012 en række formidlingsaktiviteter, 
som skønnes nødvendige for at opnå et årligt besøgstal på 26.000. Det vurderes, at dette 
besøgstal ikke er realistisk uden etablering af alle de skitserede formidlings- og 
udstillingsaktiviteter.  
 
Indstilling 
Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
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At sagen drøftes. 
 
Beslutninger 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge den afsatte 1. million kr. til drift af 
Formidlingscenter Garderhøjfortet, til etablering af udstillingsaktiviteten i henhold til den 
prioriterede rækkefølge.  
Dog flyttes punkt 6 til punkt 3a. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Garderhøj Skitserapport 
 Henvendelse fra Garderhøjfonden 
 Uddybning af Garderhøjfondens henvendelse 
 Supplerende oplysninger om økonomien på Garderhøjfortet 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. september 2012 
 
3  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid. 

 
Baggrund 
I perioden 5. september til 3. oktober 2012: 
 

 Familiesport i Ordruphallen 2., 9., 16. og 23. september.  
 Historiens Dage den 7.-23. september (program udleveres).  
 DM i coastal både (Skovshoved Havn) den 8. september.  
 Vangede Festival den 8. september.  
 Møde med foreninger om eventstrategi for Gentofte Kommune, den 11. september.  
 Seniorsurf den 13. september (program udleveres).  
 Opstartmøde eliteidrætsgymnasium, 13. september. 
 Åbning af udstillingen Carl Bloch – hyldet og hånet på Øregaard Museum den 19. 

september kl. 17.  
 I koncertserien Voices finder første koncert sted den 23. september i Messiaskirken. De 

øvrige 4 koncerter afvikles i løbet af efteråret, og helt frem til nytår.  
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 Talentelever spiller kompositionsmusik, Pelle Gudmundsen Holmgreen er konferencier, den 
26. september i Øregårdssalen kl. 19.30.  

 GentofteNatten (og Frivillig Fredag) den 28. september (program udleveres).  
 Borgermøde Skovshoved Havn den 1. oktober.  

 
Bibliotekernes arrangementsfolder for efteråret udleveres på mødet. 
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutninger 

Taget til efterretning. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. september 2012 
 
4  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
Beslutninger 

Ingen meddelelser.  

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. september 2012 
 
5  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
037234-2012 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen 
 
________________________ 
 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 05. september 2012 
 
6  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
058259-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


